
பாஸ்கா திருவிழிப்பு  

 
புனித சனியன்று திருச்சபை ஆண்டவருபடய கல்லபையருகில் அவருபடய ைாடுகபையும் 
மரணத்பதயும் சிந்தித்துக்ககாண்டு இருக்கின்ைது. ைடீம் கவறுபமயாயிருக்கிைது. திருப்ைலி 
ஒப்புக்ககாடுப்ைதில்பல. திருவிழிப்புக்குப்ைின் ைாஸ்கா மகிழ்ச்சிக்கு வாய்ப்பு கிபடக்கிைது. இம்மகிழ்ச்சி 
ஐம்ைது நாள்கள் கதாடரும். திருப்ையண உணவாக மட்டுமம இன்று நற்கருபண வழங்கலாம். 
கதான்றுகதாட்மட இவ்விரவு ஆண்டவருபடய வருபகக்காகத் திருவிழிப்புக் காக்கும் இரவாக இருந்து 
வந்துள்ைது (யாத் 12:42): அன்று இபைமக்கள் நற்கசய்தியின் அைிவுபரப்ைடி (லூக் 12:35 முதல் காண்க) 
எரியும் விைக்குளுடன் ஆண்டவர் எப்கைாழுது வருவார் எனக் காத்திருப்மைாபரப் மைான்ைிருப்ைார்கள். 
இவ்வாறு, அவர் வந்ததும், அவர்கள் விழித்திருக்கக் கண்டு அவர்கபைத் தம் ைந்தியில் அமர்ந்துவார்.  

வழிபாட்டின் பாகங்கள்  

திருஒைி வழிைாடு (முதற்ைகுதி) 
இபைவாக்கு வழிைாடு (இரண்டாம் ைகுதி): இபைவன் கதாடக்கத்திலிருந்மத தம் மக்கைிபடயில் 
புரிந்துள்ை ஆற்ைல்மிகு கசயல்கபைத் திருச்சபை சிந்தித்து. அவர் தந்த வாக்குறுதிகைில் நம்ைிக்பக 
ககாள்ை முபனகிைது. 
திருமுழுக்கு வழிைாடு (மூன்ைாம் ைகுதி): உயிர்ப்பு விழா இதற்குள் கநருங்கி வர, திருச்சபையின் புது 
உறுப்ைினர் திருமுழுக்கால் புதுப் ைிைப்பு அபடவர். 
நற்கருபண வழிைாடு (நானகாம் ைகுதி): இறுதியாக, ஆண்டவர் தம் இைப்ைாலும் உயிர்ப்ைாலும் 
முன்மனற்ைாடு கசய்த திருவிருந்துக்குத் திருச்சபை அபழக்கப்ைடுகின்ைது.  
 
ைாஸ்காத் திருவிழிப்பு விழா முழுவதும் இரவில் ககாண்டாடப்ைடும்: எனமவ, அபத இரவுக்குமுன் 
கதாடங்கக் கூடாது, ஞாயிறு விடியுமுன் முடிக்க மவண்டும். இவ்விரவுத் திருப்ைலிபய நள்ைிரவுக்கு 
முன்னமர ஒப்புக்ககாடுத்தாலும். ஆது ஆண்டவருபடய உயிர்த்கதழுதலின் ைாஸ்கா ஞாயிறு 
திருப்ைலியாகும். இவ்விரவுத் திருப்ைலியில் ைங்ககடுத்தவர்கள், இரண்டாவது ைாஸ்காத் திருப்ைலியிலும் 
நற்கருபண உட்ககாள்ைலாம். தனியாகமவா கூட்டுத்திருப்ைலியாகமவா இவ்விரவுத் திருப்ைலிபய 
நிபைமவற்ைிய குரு மீண்டும் தனித்மதா கூட்டுத்திருப்ைலியாகமவா இரண்டாவது ைாஸ்காத் 
திருப்ைலிபய நிபைமவற்ைலாம். குருவும் திருத்கதாண்டரும் கவண்ணிைத் திருப்ைலி உபடகபை 
அணிவர். திருவிழிப்ைில் ைங்ககடுக்கும் அபனவரும் கமழுகுதிரிகபை பவத்திருக்க மவண்டும்.  

தயாரிப்பு 

மகாவிலின் விைக்குகள் அபணக்கப்ைட்டிருக்கும் 
ைாத்திரத்தில் தண்ணரீ் , புது கநருப்பு 
ைாஸ்கா கமழுகுவத்தி 
திருமுழுக்கு கைறுமவார் 
 

வழிபாட்டு ஒழுங்குமுறை 

கைாது முன்னுபர 
முதற்ைகுதி - ஒைிவழிைாடு 
முன்னுபர 
வாழ்த்துபர  
தீபய ஆசீர்வதித்தல்  
முன்னுபர 
ைாஸ்காதிரிபய புனிதப்ைடுத்துதல் - எண் - 10 
புது தீயிலிருந்து திரிபய ைற்ைபவத்தல் 
ைவனி - கிைிஸ்துவின் ஒைி இமதா 
ைாஸ்கா திரிக்கு தூைம் 



ைாஸ்கா புகழுபர 
இரண்டாம் ைகுதி - இபைவாக்கு வழிைாடு 
திரிகள் அபனத்து பவக்கப்ைடும் 
முன்னுபர 
முதல் வாசகம் - கதா. நூ 1:1-2:2 
ைதிலுபரப்ைாடல் -1 (ஆண்டவமர உம் கைருபமயும்) 
கசைிப்மைாமாக - எண் 24 
இரண்டாம் வாசகம் - வி.ை. 14:15-15:1 
ைதிலுபரப்ைாடல் -2 (ஆண்டவர் மாண்புடன்) 
கசைிப்மைாமாக - எண் 26 
மூன்ைாம் வாசகம் - எமசக் 36:16-17, 18-28 
ைதிலுபரப்ைாடல் -3 (கபலமான் நீமராபடபய) 
கசைிப்மைாமாக  
உன்னதங்கைிமல (மணிகள் ஒலிக்கும்) 
கசைிப்மைாமாக  
நான்காம் வாசகம் - உமரா 6:3-11 
அல்மலலூயா 
நற்கசய்தி - லூக் 24:1-12 
மபையுபர 
மூன்ைாம் ைகுதி - திருமுழுக்கு வழிைாடு 
முன்னுபர 
திருமுழுக்கு கைறுமவார் முன்வருதல் 
குரு அைிவுபர கூறுதல்  
புனிதர்கைின் மன்ைாட்டுமாபல 
திருமுழுக்குத் தண்ணரீுக்கு ஆசிவழங்குதல் 
திருமுழுக்கு அைித்தல் 
திருமுழுக்கு வாக்குறுதிகபை புதுப்ைித்தல்  
தீர்த்தம் கதைித்தல் - மதவாலய வலப்புைமிருந்து 
விசுவாசிகைின் மன்ைாட்டு - (விசுவாச அைிக்பக இல்பல) 
நான்காம் ைகுதி - நற்கருபண வழிைாடு 
முன்னுபர 
காணிக்பக மன்ைாட்டு 
நற்கருபண மன்ைாட்டு 
நன்ைி மன்ைாட்டு 
திருப்ைலி முடிவு 
 

முன்னுறை  

இமயசு கிைிஸ்துவில் ைிரியமானவர்கமை, இந்நாள் நமக்ககல்லாம் கைான்னாள். மகிழ்ச்சியின் நாள். 
இன்பைய இரவு கவற்ைியின் ககாண்டாட்டமாகவும், மகிழ்ச்சியின் ஆரவாரமாகவும் திகழ்கிைது. 
திருச்சபையும், நம் விசுவாச வாழ்வும், கிைிஸ்துவின் உயிர்ப்ைில் புது ைிைப்பையும் புதுத்கதம்பையும் 
கைறுகிைது. ைாஸ்கா என்ை எைிமரய கசால்லுக்கு ‘கடத்தல்’ அல்லது ‘கடந்து மைாதல்’ என்று கைாருள். 
ைபழய ஏற்ைாட்டில் இஸ்ராமயல் மக்கள், கசங்கடபலயும், எகிப்தின் அடிபமத்தனத்பதயும் கடந்து 
வாக்கைிக்கப்ைட்ட நாட்டிற்கு சுதந்திர குடிமக்கைாக வந்தார்கள். இமயசுவின் உயிர்ப்ைில் ைாஸ்கா நமக்கு 
ஒரு புதிய கைாருபைக் கற்றுத் தருகிைது. அதாவது, ைாவத்திலிருந்து - புனித வாழ்விற்கும், 
இருைிலிருந்து ஒைிக்கும், சாவிலிருந்து நிபலவாழ்விற்கும் இமயசுமவாடு நாம் கடந்து வருவபதத்தான் 
இந்த புதிய ைாஸ்கா நமக்கு உணர்த்துகிைது. இனியும் நாம் ஊனியல்ைிற்கு உட்ைட்டவர்கள் அல்ல, 
மாைாக உயிர்த்கதழுந்த கிைிஸ்துவின் கசயலுக்கு உட்ைட்டவர்கள். நாம் இமயசுவின் விபல 
மதிப்ைில்லாத திரு இரத்தத்தினால் மீட்கப்ைட்ட மக்கைாய், புது வாழ்வு கைற்ைவர்கைாய் வாழ 
இன்பைய வழிைாடு நமக்கு அபழப்பு விடுக்கிைது. இன்பைய திருவழிைாடானது நான்கு கைரும் 
ைிரிவுகபைக் ககாண்டுள்ைது. 1. ஒைி வழிைாடு 2. இபைவார்த்பத வழிைாடு 3. திருமுழுக்கு வழிைாடு 4. 



நற்கருபண வழிைாடு ஆகமவ இன்பைய இத்திருவழிைாட்டில் ைக்திமயாடு ைங்கு கைறுமவாம், ைலன் 
கைறுமவாம்.  

1. ஒளி வழிபாடு  

கைாது முன்னுபர 
அணுக முடியாத ஒைியில் வாழ்ைவர் இபைவன். எனமவ சிைியதும் கைரியதுமான ஒைி விைக்குகைால் 
இபைவனின் ைிரசன்னத்பத நாம் உணர முடிகிைது. அன்று இஸ்ராமயல் மக்கபை விடுதபல 
ையணத்தல் ஈடுைடுத்திய இபைவன், மமகத்தூணாகவும் கநருப்புத்தூணாகவும் அவர்களுக்கு முன்னும் 
ைின்னும், இரவும் ைகலுமாக நடந்தார். இந்த ைாஸ்கா என்னும் கடத்தல் நிகழ்பவ நிபனவுகூறும் 
விதமாக இஸ்ராயல் மக்கள் ைாஸ்கா விழாவிமல, இரவு மநரங்கைில் விைக்பக ஏற்ைி, அபத 
மந்திரித்து, அதன் ஒைியில் திருப்ைாடல்கபை வாசித்து வந்தனர். புதிய இஸ்ராமயல் மக்கைாகிய நாம் 
ஒைிவிழாபவ கிைிஸ்துவின் உயிர்ப்புடன் கதாடர்புைடுத்தி இந்த இரவில் ககாண்டாடுகிமைாம். இப்மைாது 
குருவானவர் நம்பம வாழ்த்தி இந்த ைாஸ்கா இரபவப்ைற்ைி அைிபர கூறுவார். (எண். 8)  
 
தீபய ஆசீர்வதித்தல் 
புதிய ைாஸ்காவின் நிபனவாக இப்மைாது புதுத்தீபய குரு மந்திரிக்கிைார். கநருப்பு தூய்பமைடுத்தும் 
கருவியாகவும், ஒைிபயக் ககாடுக்கக் கூடியதாகவும் விைங்குகிைது. திருவழிைாட்டில் கநருப்பு 
தூைத்திற்கு ையன்ைடுகிைது. எனமவ இந்த கநருப்பை இப்மைாது குருவானவர் புனிதப்ைடுத்துகிைார். (எண் 
9)  
 
ைாஸ்காத் திரிபய மந்திரித்தல் - இப்மைாது குருவானவர் ைாஸ்கா திரிபய புனிதப்ைடுத்தவிருக்கிைார். 
ைாஸ்காத் திரி கிைிஸ்துபவ குைிக்கிைது. 
 
சிலுபவ - சிலுபவ மரத்தின் வழியாகத்தான் உயிர்ப்ைின் மகிபம விைங்குகிைது என்ைபதக் குைிக்க 
இப்மைாது குருவானவர் ைாஸ்கா திரியில் சிலுபவயின் மநர்மகாட்படயும் குறுக்குக்மகாட்படயும் 
வபரகிைார்.  
அகரமும் னகரமும் - கிைிஸ்து காலங்கள் யாவற்பையும் கடந்து நிற்கிைார் என்ைபதக் குைிக்கின்ை 
வபகயில் குருவானவர் ைாஸ்கா திரியில் தமிழ் எழுத்துகைின் முதல் எழுத்தான அகரம் என்ை 
எழுத்பதயும் , கபடசி எழுத்தான ன என்ை எழுத்பதயும், வபரகிைார்.  
ஆண்டின் எண் 2010 - காலங்களும் யூகங்களும், மாட்சியும் ஆட்சியும் ஆண்டவருக்மக உரியன 
என்ைபத குைிக்கும் விதமாக சிலுபவயின் நான்கு மகாணங்கைில் நிகழும் ஆண்டின் எண்கபையும் 
எழுதுகின்ைார். ஆண்டவர் இமயசுவின் தன்னுபடய ஐந்து காயங்கைால் நம்பம கண்காணித்து மைணி 
காக்க மவண்டுகமன்று ஐந்து சாம்ைிராணி மணிகபை சிலுபவயில் ைதிக்கிைார்ஐந்து சாம்ைிராணி 
மணிகபை சிலுபவயில் ைதிக்கிைார்.  
 
ைாஸ்கா திரி ஒைிமயற்றுதல் - ைாவம் என்னும் இருள் நிபைந்த வாழ்பவத் கபைத்துவிட்டு புது வாழ்வு 
என்னும் ஒைியின் ைபடக்கலன்கபை அணிந்துககாள்ை மவண்டும் என்ைதன் அபடயாைமாக 
புனிதப்ைடுத்தப்ைட்ட தீயிலிருந்து ைாஸ்காத் திரி ைற்ை பவக்கப்ைடுகிைது. உயிர்த்த இமயசு நம்முபடய 
மத்தியில் இருக்கிைார் என்ைபத இது காட்டுகிைது.  
 
ைாஸ்கா ைவனி 
 
முன்னுபர  
அன்று இஸ்ராமயல் மக்கபை இபைவன் கநருப்புத்தூண் வடிவில் மமாயசீன் தபலபமயில் வழிநடத்த, 
கசங்கடபல கடந்து வாக்கைிக்கப்ைட்ட நாட்டிற்குச் கசன்ைனர். ைாஸ்காவின் உண்பமபய அதாவது. 
ைாவத்திலிருந்து, நாம் புதுவாழ்வு கைைவும், கிைிஸ்துவின் ஒைிபய எல்லா மக்களுக்கும் காட்டி 
அவர்கபையும், ஒைியாகிய இபைவனிடம் கூட்டி வரவும் இந்த ைவனி நமக்கு நிபனவுப்ைடுத்துகிைது.  
 
ைவனியின் மைாது, ஒவ்கவாரு முபையும் குருவானவர் கிைிஸ்துவின் ஒைி இமதாஎன்று ைாடும்மைாதும் 
இபைவா உமக்கு நன்ைி என்று அபனவரும் மசர்ந்து ைதில் ைாடுமவாம். கிைிஸ்துவின் உயிர்ப்பு 
புத்கதாைியில் நாமும் ைங்கு கைறுவபத குைிக்கும் வண்ணம் இரண்டாம் முபையாக இபைவா உமக்கு 



நன்ைி என்ை ைதில் ைாடிய ைிைகு நம்மிடம் உள்ை கமழுகு திரிகபை ைாஸ்கா திரியிலிருந்து ைற்ை 
பவத்துக் ககாள்மவாம். மூன்ைாம் முபையாக ைாடிய ைிைகு அபனத்து விைக்குகளும் ஏற்ைப்ைடும்.  

பாஸ்கா புகழுறை  

கமசியாவாகிய இமயசு ஒைியானவர். இந்த ஒைி திருச்சபையில் இன்று மீட்ைின் கருவியாக 
கசயலாற்றுகின்ைது. இந்த மீட்ைின் வரலாறு இப்மைாது புகழுபரயாக ைாடப்ைடுகிைது. ஆகமவ 
அபனவரும் பககைில் எரியும் கமழுகுதிரிகபை ைிடித்துக்ககாண்டு, நின்ை வண்ணம் ைக்திமயாடு 
மீட்ைின் வரலாற்று உண்பமகபை நமது உள்ைத்தில் ஏற்றுக்ககாள்மவாம்.  
குரு ைாஸ்கா புகழுபர ைாடுைவருக்கு ஆசி வழங்கிவிட்டு ைாஸ்கா திரிக்கு தூைமிடுவார்.  

பாஸ்கா புகழுறை  

வானகத் தூதர் அணி மகிழ்வதாக 
இத்திருச்சடங்கிமல கைருமகிழ்ச்சி கைாங்குவதாக 

மாண்புமிக்க மன்னரது கவற்ைிக்காக 
எக்காைம் கதானித்து மீட்பை அைிவிப்ைதாக. 
இப்கைருஞ் சுடர்கைால் ஒைிவசீப் கைற்று 
இவ்வுலகும் கைருமகிழ்ச்சி ககாள்வதாக 
முடிவில்லா மன்னரது மைகராைியால் 

உலககல்லாம் துலங்கி, தன்பனச் சூழ்ந்த 
இருைபனத்தும் ஒழிந்தகதன உணர்வதாக. 

 
திருவிைக்கின் கைருஞ்சுடரால் அழகுகைற்று 
அன்பனயாம் திருச்சபையும் கைிகூர்வதாக. 
இபைமக்கள் அபனவரது மைகராலியால் 
இக்மகாயில் எதிகராலித்து முழங்குவதாக. 

 
எனமவ, இத்திருவிைக்கின் வியத்தகு ஒைிபயச் 

சூழ்ந்துநிற்கும் அன்புமிக்க சமகாதரர் சமகாதரிகமை, 
உங்கபை மவண்டுகிமைன்: 

என்னுடன் மசர்ந்து, எல்லாம் வல்ல இபைவபன இபைஞ்சுவமீர. 
தகுதியற்ை அடிமயபனத் திருப்ைணியாைருள் 
மசர்த்திடத் தபயகூர்ந்த இபைவன்தாமம 
திருவிைக்கின் மைகராைிபய என்மமல் வசீி 

இத்திரியின் புகழ்சாற்ைச் கசய்வாராக). 
 

முன்கமாழி: ஆண்டவர் உங்கமைாடு இருப்ைாராக. 
ைதில்: உம்மமாடு இருப்ைாராக. 

 
முன்: இதயங்கபை ஆண்டவரிடம் எழுப்புங்கள். 

ைதில்: ஆண்டவரிடம் எழுப்ைிள்மைாம். 
 

முன்: நம் இபைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்ைிகூறுமவாம். 
ைதில்: அது தகுதியும் நீதியுமானமத. 

 
கண்ணுக்குப் புலப்ைடாத இபைவனாகிய எல்லாம் வல்ல தந்பதபயயும், 
அவருபடய ஒமர மகனாகிய நம் ஆண்டவர் இமயசு கிைிஸ்துபவயும் 

இதயப் ைற்றுதமலாடு வாயாரப் ைாடிப் புகழ்வது 
கமய்யாகமவ தகுதியும் நீதியுமாகும். 

 
கிைிஸ்துமவ ஆதாமினால் வந்த கடபன 



நமது கையரால் என்றும் வாழும் தந்பதக்குச் கசலுத்தி, 
ைாவத்துக்குரிய கடன்சீட்பட தம் திருஇரத்தத்தால் அழிந்துவிட்டார். 

ஏகனனில், ைாஸ்கா விழா இதுமவ 
இதில், கமய்யான கசம்மைியாகிய கிைிஸ்து ககாபலயுண்டார் 

இவரது இரத்தத்தால் விசுவாசிகைின் கதவுநிபலகள் அர்ச்சிக்கப்ைடுகின்ைன. 
 

முற்காலத்தில், நம் முன்மனாரான இஸ்ராமயல் மக்கபை 
எகிப்திலிருந்து விடுவித்து அவர்கள் ைாதம் நபனயாமல் 
கசங்கடபலக் கடக்கச் கசய்தது இந்த இரவிமலதான். 

கநருப்புத் தூணின் கவைிச்சத்தால் 
ைாவத்தின் இருபை அகற்ைிய இரவும் இதுமவ. 

பூவுலககங்கும் இன்று கிைிஸ்துவில் விசுவாசங்ககாண்டவர்கபை 
உலகின் தீய வழியிலிருந்தும் ைாவ இருைிலிருந்தும் ைிரித்து, 

அருள்வாழ்வில் மீண்டும் மசர்த்துத் தூயவராக்கியதும் இந்த இரவிமலதான். 
சாவின் தபைகபைத் தகர்த்கதைிந்து, 

கிைிஸ்து ைாதாைத்திலிருந்து கவற்ைி வரீராய் எழுந்ததும் இந்த இரவிமலதான். 
இத்தபகய மீட்ைின் ையபன யாம் கைைாவிடில் 

ைிைந்ததால் எப்ையனும் இல்பலமய. 
நீர் எம்மீது தபைகூர்ந்து காட்டிய இரக்கம் எத்துபண வியப்புக்குரியது! 

அடிபமபய மீட்குமாறு மகபனமய பகயைித்த அைவில்லா அன்புப்கைருக்மக! 
ஓ ஆதாமின் ைாவமம! 

உன்பன அழிக்க கிைிஸ்துவின் மரணம் திண்ணமாய்த் மதபவப்ைட்டது! 
இத்துபண மாண்புமிக்க மீட்ைபர அபடயப் மைறுகைற்ைதால் 

ைாக்கியமான குற்ைமம! 
ஓ கமய்யாகமவ மைறுகைற்ை இரமவ! 

ைாதாைத்திலிருந்து கிைிஸ்து உயிர்த்கதழுந்தகாலமும் மநரமும் அைிய 
நீ மட்டுமம மைறுகைற்ைாய்! 

இரவு ைகல்மைால் ஒைிகைறும். 
நான் மகிழ்வுை இரவும் ஒைிதரும் என எழுதியுள்ைது இந்த இரபவக் குைித்மத. 

எனமவ, புனிதப்ைடுத்தும் இவ்விரவின் திருநிகழ்ச்சி 
அக்கிரமங்கபை ஒழிக்கின்ைது, 

குற்ைங்கபைக் கழுவிப் மைாக்குகின்ைது 
தவைிமனார்க்கு மாசின்பமபயயும் 

துயருற்மைார்க்கு மகிழ்ச்சிபயயும் அைிக்கின்ைது 
ைபகபமபய விரட்டுகின்ைது, 
ஆணவத்பத அடக்குகின்ைது 

மன ஒற்றுபமபய உருவாக்குகின்ைது. 
 
 

ஆகமவ, தூய தந்பதமய, 
இப்புனிதமான இரவில் 

நாங்கள் உமது புகழ்ச்சிக்காக அைிக்கும் மாபலப் ைலிபய ஏற்ைருளும் 
மதனிக்கைின் உபழப்ைாலான கமழுகிலிருந்து உருவான இத்திரிபயை 

புனித திருச்சபை தன் ைணியாைரின் பகயால் 
ைக்திச் சிைப்புடன் உமக்கு ஒப்புக்ககாடுத்து மாபலப் ைலி கசலுத்துகின்ைது. 

இபைவனின் மகிபமக்காகச் கசந்தீயாய்ச் சுடர்விட்கடரியும் 
இந்த கநருப்புத் தூணின் கைருபமபய அைிந்திருக்கின்மைாம். 

இத்தீயிலிருந்து ைல விைக்குகபை ஏற்ை, 
தன் ஒைியிலிருந்து ைங்குககாடுத்தாலும், அது குபைவுைடுவதில்பல. 

ஏகனனில், தாய்த்மதன ீதந்த கமழுகு உருகுவதால் 
இத் தீ வைர்க்கப்ைடுகின்ைது. 

விண்ணுக்குரியபவ மண்ணுக்குரியபவமயாடும் 



கடவுளுக்குரியபவ மனிதனுக்குரியபவமயாடும் இபணந்தது 
கமய்யாகமவ ைாக்கியமான இந்த இரவிமலதான்! 
ஆகமவ ஆண்டவமர, உம்பம மவண்டுகிமைாம். 

உமது திருப்கையரின் மகிபமக்காக அர்ச்சிக்கப்கைற்ை இந்த கமழுகுதிரி, 
இவ்வுரவின் இருபை ஒழிக்குமாறு, 
குபைவுைடாமல் நின்று எரிவதாக. 

இது இனிபமதரும் நறுமணமாக ஏற்கப்ைட்டு, 
விண்ணக விைக்குகளுடன் கலந்துககாள்வதாக. 

விடிகவள்ைி எழும்மைாதும் இது சுடர்விட்டு எரிவதாக. 
ஓருமைாதும் மபையாத இந்த விடிகவள்ைி 

உம் திருமகன் கிைிஸ்துமவதான். 
ைாதாைத்திலிருந்து திரும்ைி வந்து, 

மனித இனத்தின்மீது அபமதியுடன் ஒைிவசீி, 
என்கைன்றும் வாழ்ந்து ஆட்சிகசய்கின்ைவர் அவமர. 

 
எல்: ஆகமன்  

 

2. இறைவாக்கு வழிபாடு  

கமழுகு திரிகபை அபனத்துவிட்டு அமர்மவாம். இன்பைய வழிைாட்டின் இரண்டாம் ைகுதியான 
இபைவாக்கு வழிைாடு ஆரம்ைமாகிைது. ைபழய ஏற்ைாட்டில் இஸ்ரமயல் மக்கள் இரவு மநரங்கைில் கண் 
விழித்திருந்து, கடவுள் தங்களுக்கு கசய்த மாகைரும் மீட்பு கசயல்கபைத் திரு நூலிலிருந்து வாசித்து 
திருப்ைாடல்கபை ைாடி கசைிப்ைார்கள். புதிய இஸ்ராமயல் மக்கைான நாமும் கிைிஸ்துவின் வழியாக 
கடவுள் கசய்த மாகைரும் மீட்ைின் கசயல்கபை தியானிக்கும் விதமாக ைபழய ஏற்ைாட்டிலிருந்து 
மூன்று வாசகங்கள் வாசிக்கமகட்மைாம் ஒவ்கவாரு வாசகத்திற்கு ைிைகும் அதன் கதாடர்புபடய 
திருப்ைாடல்களும் ைாடப்ைடும், ைின்னர் குரு அவ்வாசகத்தின் ைின்னனியில் கசைிப்ைார்.  
 
வாசக முன்னுபர 
இபைவன் அபனத்துலகிற்கும் தபலபம வகிப்ைவராக அபனத்பதயும் ஆளுைவராக இருக்கிைார். 
எனமவதான் அவர் அபனத்பதயும் ைபடத்து, இருபை இல்லாமல் கசய்து, இறுதியில் மனிதபன தம் 
சாயலிமல ைபடத்து அவபன ைபடப்ைின் சிகரமாக்கினார், அவமனாடு உைவுககாண்டு வழிநடத்தினார் 
என்று முதல் வாசகத்தில் வாசிக்க மகட்மைாம். இபைவன் கதாடக்கம் முதல் இஸ்ராமயல் மக்கபை 
ைல்மவறு துன்ைங்கைிலிருந்து காத்தார். மமாயசீன் தபலபமயில் இஸ்ராமயல் மக்கள் கசங்கடபலக் 
கடந்து கசன்ை அற்புத நிகழ்வுகபையும், எகிப்தியபர முைியடித்து மக்கபைக் காப்ைாற்ைினார் என்ைபத 
இரண்டாம் வாசகத்தில் வாசிக்க மகட்மைாம். இத்தபகய இபைவனின் அன்பையும் அரவபணப்பையும் 
உணராததால் ைாைிமலானுக்கு நாடு கடத்தப்ைட்ட இஸ்ராமயல் மக்கள், தங்கள் ைாவத்திலிருந்து 
மனம்திரும்ைி ஆண்டவருக்குள் வருகிைமைாது, தூய நீரினால் தூய்பமயாக்கி தன்மனாடு 
மசர்த்துக்ககாள்வார் என்று மூன்ைாம் வாசகத்தில் வாசிக்க மகட்மைாம். நான்காம் வாசகம்: 
ஞானஸ்நானம் கைற்ை ஒவ்கவாருவரும் கிைிஸ்துவின் மரணத்திலும் உயிர்ப்ைிலும் 
இபணக்கப்ைட்டவர்கள் என்ை கருத்பத எடுத்துக் கூறும் புனித ைவுல், இமயசு கிைிஸ்துமவாடு 
துன்ைப்ைடுகிைமைாதும், நம் திருமுழுக்கினால் ைாவத்திற்கு இைக்கிைமைாது கிைிஸ்துமவாடு 
உயிர்த்கதழுமவாம் என்று கூறுவபத வாசிக்க மகட்மைாம். உன்னதங்கைிமல இப்மைாது மகிழ்ச்சியின் 
கீதமான உன்னதங்கைிமல கீதம் ைாடப்ைடுகிைது. மணிகள் ஒலிக்க, நாமும் இமயசுவின் உயிர்ப்ைின் 
மகிழ்ச்சிபய ககாண்டாடும் விதமாக அபனவரும் மசர்ந்து ஆர்ைரித்து ைாடுமவாம். அல்மலலூயா 
அபனவரும் எழுந்து நிற்மைாம். அல்மலலூயா என்ை ைாடல் கிைிஸ்தவர்களுக்மக உரிய சிைப்ைான 
ைாடல், உயிர்த்த மக்களுபடய புகழ்ச்சிப்ைாடல். அல்மலலூயா என்ைால் ஆண்டவபர புகழுங்கள் என்று 
கைாருள். இந்த மகிழ்ச்சியின் ைாடபல தவத்தின் அபடயாைமாக தவக்காலத்தில் நாம் ைாடவில்பல. 
எனமவ இப்மைாது குருவானவர் துவக்கிவிட முழு உற்சாகத்மதாடும் மகிழுச்சிமயாடும் இப்ைாடபல ைாடி 
கிைிஸ்து உயிர்த்து விட்டார் என்று முழக்கம் கசய்மவாம்.  



3. திருமுழுக்கு வழிபாடு  

முன்னுபர 
அபனவரும் எழுந்து நிற்மைாம். இன்பைய வழிைாட்டின் மூன்ைாம் ைகுதியான திருமுழுக்கு வழிைாடு 
இப்மைாது கதாடங்குகிைது. இந்த திருமுழுக்கு வழிைாடு, கிைிஸ்தவர்கைாகிய நாம் அபனவரும் 
இய¼சுவின் இைப்ைிலும், உயிர்ப்ைிலும் ைங்மகற்கிமைாம் என்ைபதக் குைித்து காட்டுகிைது, கிைிஸ்துவின் 
உயிர்ப்பு நமது விசுவாசத்தின் ஆணிமவர். ஆகமவ கிைிஸ்து இமயசுவின் உயிர்ப்ைில் விசுவாசம் 
ககாண்டு, நமது வாழ்பவ தூய்பமப்ைடுத்திக் ககாள்ைமவாம். இப்மைாது குருவானவர் இந்த வழிைாட்டில் 
ைங்ககடுக்க நமக்கு அபழப்பும் அைிவுபர வழங்குகிைார். (எண் 38).  

புனிதர்களின் மன்ைாட்டு மாறை  

இந்த ைகுதியில் நாம் நம்முபடய ஞானஸ்நான வாக்குறுதிகபை புதுைிக்க இருக்கிமைாம், அதற்கான 
தகுதியான மனநிபலபய அைிக்குமாறு கசைிக்கும் மநரமிது. நமக்குமுன் இமயசுவின் உயிர்ப்ைில் ைங்கு 
கைற்றுள்ை அபனத்து புனிதர்கபையும் அபழத்து அவர்கைின் உதவிபயக் மகட்டு புனிதர்கைின் 
ைிரார்த்தபனபய ைாடுமவாம்.  
 
ஆண்டவமர, இரக்கமாயிரும் - ஆண்டவமர, இரக்கமாயிரும் 
கிைிஸ்துமவ, இரக்கமாயிரும் - கிைிஸ்துமவ, இரக்கமாயிரும் 
ஆண்டவமர, இரக்கமாயிரும் - ஆண்டவமர, இரக்கமாயிரும் 
 
புனித மரியாமய, இபைவனின் தாமய - எங்களுக்காக மவண்டிக்ககாள்ளும். 
புனித மிக்மகமல - எங்களுக்காக மவண்டிக்ககாள்ளும். 
இபைவனின் புனித தூதர்கமை - எங்களுக்காக மவண்டிக்ககாள்ளுங்கள். 
புனித ஸ்நாைக அருைப்ைமர - எங்களுக்காக மவண்டிக்ககாள்ளும். 
புனித சூபசயப்ைமர - எங்களுக்காக மவண்டிக்ககாள்ளும். 
புனித இராயப்ைமர, புனித சின்னப்ைமர - எங்களுக்காக மவண்டிக்ககாள்ளுங்கள். 
புனித கைலமவந்திரமர - எங்களுக்காக மவண்டிக்ககாள்ளும். 
புனித அருைப்ைமர - எங்களுக்காக மவண்டிக்ககாள்ளும். 
புனித மதமலன் மரியம்மாமை - எங்களுக்காக மவண்டிக்ககாள்ளும். 
புனித ஸ்மதைாமன - எங்களுக்காக மவண்டிக்ககாள்ளும். 
புனித அந்திமயாக்கு இஞ்ஞாசியாமர - எங்களுக்காக மவண்டிக்ககாள்ளும். 
புனித லவுமரஞ்சியாமர - எங்களுக்காக மவண்டிக்ககாள்ளும். 
புனித கைர்மைத்துவா கைரிசித்தம்மாமை - எங்களுக்காக மவண்டிக்ககாள்ளும். 
புனித அஞ்மஞசம்மாமை - எங்களுக்காக மவண்டிக்ககாள்ளும். 
புனித கிரமகாரியாமர - எங்களுக்காக மவண்டிக்ககாள்ளும். 
புனித அகுஸ்தீனாமர - எங்களுக்காக மவண்டிக்ககாள்ளும். 
புனித அத்தனாசியாமர - எங்களுக்காக மவண்டிக்ககாள்ளும். 
புனித ைசிலியாமர - எங்களுக்காக மவண்டிக்ககாள்ளும். 
புனித மார்த்தீனாமர - எங்களுக்காக மவண்டிக்ககாள்ளும். 
புனித ஆசீர்வாதப்ைமர - எங்களுக்காக மவண்டிக்ககாள்ளும்.  
புனித ைிரான்சிஸ்குமவ, சுவாமிநாதமர - எங்களுக்காக மவண்டிக்ககாள்ளும். 
புனித ைிரான்சிஸ்கு சமவரியாமர - எங்களுக்காக மவண்டிக்ககாள்ளும். 
புனித வியான்னி மரிய அருைப்ைமர - எங்களுக்காக மவண்டிக்ககாள்ளும். 
புனித சியன்னா கத்தரீனம்மாமை - எங்களுக்காக மவண்டிக்ககாள்ளும். 
புனித அவிலா கதாமரசம்மாமை - எங்களுக்காக மவண்டிக்ககாள்ளும். 
இபைவனின் எல்லாப் புனிதர்கமை, புனிபதயர்கமை - எங்களுக்காக மவண்டிக்ககாள்ளுங்கள். 
 
கருபணகூர்ந்து - எங்கபை மீட்டருளும் ஆண்டவமர 
தீபம அபனத்திலுமிருந்து - எங்கபை மீட்டருளும் ஆண்டவமர 
ைாவம் அபனத்திலிமிருந்து - எங்கபை மீட்டருளும் ஆண்டவமர 
நித்திய மரணத்திலிருந்து - எங்கபை மீட்டருளும் ஆண்டவமர 



உமது மனித அவதாரத்தினாமல - எங்கபை மீட்டருளும் ஆண்டவமர 
உமது மரணத்தினாமல, உயிர்ப்ைினாமல - எங்கபை மீட்டருளும் ஆண்டவமர 
தூய ஆவியின் வருபகயினாமல - எங்கபை மீட்டருளும் ஆண்டவமர 
 
ைாவிகைாகிய நாங்கள் உம்பம மன்ைாடுகிமைாம் - எங்கள் மன்ைாட்படக் மகட்டருளும்.  
 
திருமுழுக்குப் கைைமவண்டியவர் இருந்தால்:  
மதர்ந்துககாள்ைப் கைற்ை இம்மக்கள் திருமுழுக்கின் அருைினால் புத்துயிர் கைைச் கசய்தருை 
மவண்டுகமன்று உம்பம மன்ைாடுகிமைாம் - எங்கள் மன்ைாட்படக் மகட்டருளும்.  
திருமுழுக்குப் கைைமவண்டியவர் இல்பலகயன்ைால்: 
உமக்குப் ைிள்பைகைாக மக்கள் மறுைிைப்பு அபடயுமாறு, இந்த நீருற்பை உமது அருைினால் 
புனிதமாக்க மவண்டுகமன்று உம்பம மன்ைாடுகிமைாம் - எங்கள் மன்ைாட்படக் மகட்டருளும்.  
உயிருள்ை கடவுைின் திருமகனாகிய இமயசுமவ, உம்பம மன்ைாடுகிமைாம் - எங்கள் மன்ைாட்படக் 
மகட்டருளும்.  
கிைிஸ்துமவ எங்களுக்கு கசவிசாய்தரும் - கிைிஸ்துமவ எங்களுக்கு கசவிசாய்தரும். 
கிைிஸ்துமவ தயவாய் கசவிசாய்தரும் - கிைிஸ்துமவ தயவாய் கசவிசாய்தரும் 
திருமுழுக்குப் கைறுமவார் அங்கிருந்தால், குரு பககுவித்துப் ைின்வரும் மன்ைாட்படச் கசால்வார்: 
என்றும் வாழும் எல்லாம் வல்ல இபைவா, 
உமது இரக்கத்தின் திருவருட்சாதனங்கைில் நீர் உடனிருந்து கசயலாற்றுகின்ைரீ். இத்திருமுழுக்கின் 
ஊற்ைிலிருந்து உமக்ககனப் புதிய மக்கபைப் ைிைப்ைிக்குமாறு உம்முபடய திருமகனின் ஆவிபய 
அனுப்ைியருளும். இந்த எங்கள் எைிய திருப்ைணி உம்முபடய மைராற்ைலால் நிபைையன் தருவதாக. - 
எங்கள்ஆண்டவராகிய இமயசு கிைிஸ்துவழியாக உம்பம மன்ைாடுகிமைாம்.  
எல். ஆகமன்.  
 
திருமுழுக்கு தண்ணரீுக்கு ஆசி வழங்குதல் - இப்மைாது குருவானவர் நீரின் மீது இபைவனின் ஆசி 
இைங்கிவர நம் அபனவபரயும் மன்ைாட அபழக்கிைார். கதாடர்ந்து புனிதர்கள் மன்ைாட்டு 
ைாடப்ைடுகிைது. அபனத்துப் புனிதர்கைின் ைரிந்துபர வழியாக இபைவனின் அருள் இந்த திருமுழுக்குத் 
கதாட்டியில் உள்ை நீரில் இைங்க அபனவரும் மன்ைாடுமவாம்.  
இறுதியில் எல்மலாரும் - நீறுற்றுகமை, ஆண்டபரப் மைாற்றுங்கள், என்கைன்றும் அவபரப் 
புகழ்ந்மதத்துங்கள். திருமுழுக்கு வாக்குறுதிகபை புதுப்ைித்தல் 
அபனவரும் கமழுகுத்திரிகபை ைற்ைபவத்துக் ககாள்ளுங்கள். இது ஒரு மகத்துவமிக்க மநரம். 
திருமுழுக்கின்மைாது நமது ஞானப் கைற்மைார் நமக்காக அைிவிக்கயிட்ட விசுவாசப் மைருண்பமகபைக் 
நாம் கபடப்ைிடிப்ைதாக உறுதி கூறுமவாம். உயிர்த்த இமயசுவின் மகிழ்ச்சியில் ைங்குககாள்ை 
மவண்டுமானால், இபைவனுக்கு எதிரான தீயசக்திகபை விட்டுவிடுகிமைன் என்றும், கடவுைின் 
கவைிப்ைாட்டிபனயும், வழிகாட்டுதபலயும் ஏற்றுக்ககாள்கிமைன் என்றும் ஒருபமயில் ைதிலைிப்மைாம். 
குரு மக்கள்மீது மந்திரித்த தண்ணரீ் கதைிப்ைார்; அப்மைாது அபனவரும் ைாடுவதாவது: 
ைல்லவி: மதவாலய வலப்புைமிருந்து தண்ணரீ் புைப்ைடக் கண்மடன் - அல்மலலூயா 
அந்தத தண்ணரீ் யாரிடம் வந்தமதா அவர்கள் யாவருமம ஈமடற்ைம் கைற்றுக் கூறுவர்: 
அல்மலலூயா, அல்மலலூயா. 
 
ஆண்டவபரப் மைாற்றுங்கள் ஏகனனில் அவர் நல்லவர் 
அவர் தம் இரக்கம் என்கைன்றும் உள்ைமத 
ைிதாவும் சுதனும் தூய ஆவியும் துதியும் புகழும் ஒன்ைாய் கைறுக 
ஆதியில் இருந்ததுமைால் இன்றும் என்றும் நித்தியமாகவும் - ஆகமன் 
 
 

இறைமக்களின் மன்ைாட்டு 

1. உயிரைிக்கும் உடனிருப்மை எம் இபைவா! 
எம் தாய் திருச்சபைபய உம் பகயில் அர்ப்ைணிக்கிமைாம். முழுவிடுதபலபய மநாக்கி ையணமாகும் 
திருச்சபை புத்துயிர் கைற்ை புதிய எருசமலம் திருநகராக திகழ்ந்து உலகிற்கு ஒைியாய் திகழவும். 



திருச்சபை வழிகாட்டிகள் அபனவரும் உம் திருவுைத்தின்ைடி அன்பையும், நீதிபயயும் 
சமாதானத்பதயும் இப்புவியில் ைரப்ைிட எங்கபை வழிநடத்த எம் தபலவர்களுக்கு வரமருை 
மவண்டுகமன்று இபைவா உம்பம மன்ைாடுகின்மைாம்.  
 
2. உலகின் மைகராைிமய இபைவா! 
சாபவ கவன்று கவற்ைி வரீராய் நீர் ைவனி வந்தபத மைான்று, நாங்களும் துன்ைங்கபைக் கண்டு 
துவண்டுவிடாமல் இருக்கவும், மசாதபனகபைக் கண்டு கண்ணரீ் வடிக்காமல் அவற்பைத் துணிமவாடு 
மைாராடி கவற்ைிககாள்ைவும் வரம் தந்தருை மவண்டுகமன்று இபைவா உம்பம மன்ைாடுகின்மைாம்.  
 
3. உலகின் ஒைிமய இபைவா!  
ைாஸ்கா என்ைாமல கடத்தல் என்ைபத உணர்ந்து, எங்கைது ைபழய ைாவ இயல்புகைில் இருந்து கடந்து 
உம் அன்ைின் சிைகுகளுக்குள் தஞ்சம் அபடயவும், நம்ைிக்பக அன்பு, அருள் மைான்ை ைாஸ்கா 
விழாவின் கனிகபை நிரம்ை கைற்று வாழ்ந்திடவும் வரம் தர மவண்டுகமன்று இபைவா உம்பம 
மன்ைாடுகின்மைாம்.  
 
4. உலகின் மீட்ைமர எம் இபைவா!  
உயிர்ப்ைின் ைாஸ்கா ைலிபய ககாண்டாடும் உம் ைிள்பைகள் எங்கள் ஒவ்கவாருவபரயும் நீர் 
நிபைவாக ஆசீர்வதியும். உமது உயிர்ப்ைின் ஒைியால் வைமான எதிர்காலத்பதயும், ஆசீர்வாதத்பதயும் 
கைற்று வாழ்வில் கவற்ைி கைை இபைவா உம்பம மன்ைாடுகின்மைாம். (விசுவாச அைிக்பக 
கசால்வதில்பல).  

4. நற்கருறை வழிபாடு 

நாம் இப்மைாது நற்கருபண வழிைாட்டில் நுபழகிமைாம். அன்ைினால் மீட்பைக் ககாண்டு வந்த 
இபைமகன் இமயசு, அதிலிருந்து தனக்ககன்று எபதயும் திரும்ை எடுத்துச் கசல்லவில்பல. சிலுபவப் 
ைலியில் தன்பனக் ககாடுத்த இபைமகன், இன்பைய திருப்ைலி வழியாக நம்பமமய அவமராடு 
இபணய அபழப்பு விடுக்கிைார். இபைவன் கரத்தில் நம்பமமய காணிக்பகயாக்கி, சிறுதுைி நீராய் 
நாமும் இபைமகன் இமயசுவின் ைலியில் கலந்துககாள்மவாம்.  

திருப்பைி முடிவு 

நன்ைி மன்ைாட்டு: இபைவா, இம்மாகைரும் இரவில் விழித்திருந்து உம் வார்த்பதகபைக் மகட்டு, உம் 
திருமகனுபடய உயிர்த்கதழுதபலக் ககாண்டாடி மகிழ்ந்மதாம். சாபவ கவன்று உயிர்த்கதழுந்த உம் 
திருமகனின் ஆவிபய எங்கள் மீது நிபைவாகப் கைாழிந்தருளும். இதனால் நாங்கள் எங்கள் வாழ்வில் 
மநரிடும் அபனத்பதயும் ைாஸ்காவின் கவற்ைிப் பூரிப்புடன் எதிர்ககாள்ைத் துணிந்து கசல்மவாமாக. 
எங்கள் ஆண்டவர் கிைிஸ்து வழியாக உம்பம மன்ைாடுகின்மைாம்.  
 
குரு : ஆண்டவர் உங்கமைாடு இருப்ைாராக. 
மக்கள் : உம்மமாடும் இருப்ைாராக. 
குரு : எல்லாம் வல்ல இபைவன் ைிதா, சுதன், ைரிசுத்த ஆவி உங்கபை ஆசீர்வதிப்ைாராக! 
மக்கள் : ஆகமன். 
 
ைிரியாவிபடயாக, திருத்கதாண்டர்/குரு: கசன்று வாழுங்கள், திருப்ைலி நிபைமவைிற்று, அல்மலலூயா, 
அல்மலலூயா, அல்மலலூயா. 
மக்கள் : இபைவா, உமக்கு நன்ைி, அல்மலலூயா, அல்மலலூயா,அல்மலலூயா. 


